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ГРОШІ

Державним банкам можна довіряти
ФІНАНСИ. У рейтингу надійності банківських депозитів на основі публічної інформації  
за підсумками дев’яти місяців 2017 року взяли  участь 60 із 70 банків 

Андрій НІКІТІН, 
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

4 грудня 2017 року Рей-
тингове агентство 

«Стандарт-Рейтинг» опу-
блікувало свій 19-й рей-
тинг надійності банків-
ських депозитів на основі 
публічної інформації. Ге-
неральним інформацій-
ним партнером рейтин-
гу стало ІА «Інтерфакс-
Україна». 

Перше і друге 
місця —  
за минулими 
переможцями

Усі чотири великих 
банки за участю держа-
ви у капіталі, які раніше 
входили до групи з най-
вищим рейтингом надій-
ності депозитів, так са-
мо демонструють гар-
ні показники. Укргаз-
банк обійняв восьму по-
зицію, ПриватБанк — 
дев’яту, а Ощадбанк з 
Укрексімбанком замкну-
ли першу дюжину най-
більш надійних банків. 
Свої позиції в рейтингу 
поліпшили ПриватБанк 
та Укрексімбанк. Укра-
їнський уряд, як і рані-
ше, проявляв себе надій-

ним партнером стосовно 
банків за участю держа-
ви в капіталі. Протягом 
2016—2017 рр. ці фінан-
сові установи було вчас-
но докапіталізовано, в 
них відкрили доступ до 
державної клієнтури і 
вони відчували інерцій-
ний приплив консерва-
тивних клієнтів, які все 
ще побоювалися кризи в 
банківському секторі.

Як і за підсумками 
першого півріччя 2017 

року, першу позицію в 
рейтингу зайняв Райф-
файзен Банк Аваль. Як-
що у першому півріччі 
він показав чистий при-
буток у сумі 2,738 млрд 
грн, то за дев’ять міся-
ців 2017 року цей показ-
ник становив 4,032 млрд 
грн.  Кредити і заборго-
ваність клієнтів цієї фін-
установи на 01.10.2017 
року вже перевищували 
35,9 млрд грн, а активи 
— 62,6 млрд грн.

Як і за підсумками 
першого півріччя 2017 
року, другу позицію в 
групі рейтингу з най-
вищою з можливих оці-
нок посів Альфа-Банк 
Україна. Відповідно до 
публічного квартально-
го звіту ця фінустанова 
завершила дев’ять міся-
ців 2017 року з прибут-
ком 23,745 млн грн. Та-
кож банк за дев’ять мі-
сяців 2017-го забезпе-
чив приріст власного 
капіталу на 0,73% і зрос-
тання статутного капі-
талу на 62,06%. Процес 
збільшення фінансовою 
установою статутного 
капіталу було заверше-
но в січні 2017 року — 
на 4,7 млрд грн. Це під-
тверджує наявність ду-
же високого рівня зо-
внішньої підтримки йо-
го акціонерів. 16 листо-
пада 2017 року Альфа-
Банк Україна оголосив 
про те, що до складу йо-
го акціонерів увійшов з 
часткою 9,9% міжнарод-
ний інвестиційний фонд 
MSP Stiftung. У пер-
спективі частка цієї ін-
ституції може вирости 
до 24,9%. Також очіку-
ється, що за підсумка-
ми угоди головою нагля-
дової ради українського 
банку буде призначено 
авторитетного австрій-

ського банкіра Марті-
на Шведлера. Таким чи-
ном, Альфа-Банк Укра-
їна не тільки поліпшив 
склад акціонерів, а й по-
силить свою управлін-
ську команду.

Хто розвиває 
технології,  
той і на коні

Третє місце в Рейтин-
гу надійності банків-
ських депозитів посів  
ТАСКОМБАНК. Активна 
позиція цієї фінустанови в 
розвитку бізнес-напрямків, 
нових технологій у платіж-
них сервісах і придбання ак-
тивів позитивно позначила-
ся на показниках її роботи. 
За дев’ять місяців 2017 року  
ТАСКОМБАНК збільшив 
статутний капітал на 97,4% 
(до 608 млн грн). За інфор-
мацією НБУ, прибуток 
банку за дев’ять місяців 
нинішнього року становив 
42,49 млн грн. Поза тим, 
за ці самі дев’ять місяців  
ТАСКОМБАНК зміг на-
ростити чистий відсотко-
вий дохід на 470,5%. Це 
найкращий результат се-
ред усіх 60 банків, що бе-
руть участь в рейтингу. 
За дев’ять місяців 2017 
року дохід фінустано-
ви перевищив позначку  
1,3 млрд грн. Позитив-

на динаміка прибутку, 
ключових статей дохо-
дів і впевнені дії акціоне-
ра та топ-менеджменту  
ТАСКОМБАНКу дали 
йому можливість поліп-
шити його позиції і по-
трапити в ТОП-3 у за-
гальному рейтингу депо-
зитів. На думку агент-
ства, саме цей банк 
можна вважати однією з 
найнадійніших фінуста-
нов з українським капі-
талом.

Поліпшив свої пози-
ції в ТОП-10 і Банк Фор-
вард. За дев’ять міся-
ців 2017 року фінансова 
установа показала при-
ріст статутного капіта-
лу, на 91,08% — до 540,752 
млн грн. Банк підтриму-
вав хороший рівень адек-
ватності капіталу, і май-
же весь його кредитний 
портфель  було сформо-
вано за рахунок кредитів 
фізичним особам. Це да-
вало можливість підтри-
мувати якість кредитно-
го портфеля банку на ви-
сокому рівні. За інформа-
цією НБУ на 01.10.2017, 
частка «поганих» креди-
тів у кредитному порт-
фелі фінансової установи 
становила менш як 16%, 
у той час як у середньо-
му в банківській системі 
цей показник був на рів-
ні близько 40%.

ТОП-15 банків з найвищим рівнем 
рейтингу надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах
1 Райффайзен Банк Аваль rd.1 (pi) 23,712
2 Альфа-Банк rd.1 (pi) 22,970
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 21,103
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 20,523
5 УкрСиббанк rd.1 (pi) 20,977
6 Укрсоцбанк rd.1 (pi) 20,610
7 Банк Форвард rd.1 (pi) 20,176
8 Укргазбанк rd.1 (pi) 19,617
9 ПриватБанк rd.1 (pi) 19,432

10 Правекс-Банк rd.1 (pi) 17,513
11 Укрексімбанк rd.1 (pi) 17,095
12 Ощадбанк rd.1 (pi) 16,775
13 Ідея Банк rd.1 (pi) 16,719
14 Мотор-Банк rd.1 (pi) 12,172
15 Кредітвест Банк rd.1 (pi) 10,764

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рей-

тинг» про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбан-
ня банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано 
на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцін-
ки проведено відносно середніх значень числових факторів, які брали до уваги під час 
оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. 
У разі розходження даних НБУ із даними квартального звіту банку перевагу віддавали 
квартальним звітам НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал і перше 
півріччя 2017 року та за 6—9 місяців 2016 року, варто враховувати, що рейтинги розра-
ховували за методикою, до якої вносили зміни у лютому та травні 2017 року, також змі-
нювався формат надання банками публічної інформації через Web-сайт НБУ.

 
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 906 
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови  
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1517), виклавши 
їх в редакції, що додається. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 411 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 906)
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку України на 2018 рік

Показник Сценарій 1  
(прогноз)

Сценарій 2  
(прогноз)

Сценарій 3  
(прогноз)

Валовий внутрішній продукт: 
номінальний, млрд. гривень 3332,3 3397,8 3351,7
відсотків до попереднього року 103 104 101,2
Індекс споживчих цін: 
у середньому до попереднього року, відсотків 110,9 111,4 113,2
грудень до грудня попереднього року, відсотків 109 110 113
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня 
попереднього року), відсотків 110,3 112 113,4

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень 754,7 790,3 732,5
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпе-
чення військовослужбовців, млрд. гривень 975,5 1002,3 951,6

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, гривень 8650 8754 8500
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до 
попереднього року 109,6 110,4 105,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15–70 років, 
млн. осіб 16,35 16,38 16,3

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років за методологією 
Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активно-
го населення відповідного віку

9,1 8,9 9,2

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року 102,4 103,3 100,9
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією пла-
тіжного балансу, млн. доларів США -7716 -7456 -6468

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США 55 715 57 136 54 211
відсотків до попереднього року 104 106,6 101,2
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США 63 431 64 592 60 679
відсотків до попереднього року 106,3 108,3 101,7

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 411 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 906)
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 

економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки

Показник 2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3

Валовий внутрішній продукт: 
номінальний, млрд. гривень 3733,9 3855,2 3790,1 4116,5 4331,3 4201,5

відсотків до попереднього року 103,6 104 101 104 105 101,7
Індекс споживчих цін: 
у середньому до попереднього 
року, відсотків

107,5 108,1 111,5 105,8 106 108,7

грудень до грудня попереднього 
року, відсотків

106,5 106,7 110,9 105 105,2 106,9

Індекс цін виробників промисло-
вої продукції (грудень до грудня 
попереднього року), відсотків

107,2 108 111,1 106 106,4 107,4

Прибуток прибуткових підпри-
ємств, млрд. гривень

854,9 912,8 796,8 952,5 1046,9 870,3

Фонд оплати праці найманих 
працівників і грошового забез-
печення військовослужбовців, 
млрд. гривень

1114,3 1156,6 1088,4 1228,6 1298,3 1211,4

Середньомісячна заробітна плата 
працівників, брутто:
номінальна, гривень 9872 10 079 9768 10 915 11 271 10 905
номінальна, скоригована на ін-
декс споживчих цін, відсотків до 
попереднього року

106,2 106,5 103,1 104,5 105,5 102,7

Кількість зайнятих економіч-
ною діяльністю у віці 15–70 ро-
ків, млн. осіб

16,42 16,44 16,31 16,55 16,57 16,45

Рівень безробіття населення у ві-
ці 15–70 років за методологією 
Міжнародної організації праці, 
відсотків до економічно активно-
го населення відповідного віку

8,9 8,7 9,2 8,5 8,4 9

Продуктивність праці, відсотків 
до попереднього року

103,2 103,6 100,9 103,2 104,2 100,8

Сальдо торговельного балан-
су, визначене за методологією 
платіжного балансу, млн. дола-
рів США

-8679 -8299 -7482 -8573 -7976 -8150

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США 58 753 62 454 54 698 63 310 68 500 56 834
відсотків до попереднього року 105,5 109,3 100,9 107,8 109,7 103,9
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США 67 432 70 753 62 180 71 883 76 476 64 984
відсотків до попереднього року 106,3 109,5 102,5 106,6 108,1 104,5

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 910 
Київ

Про внесення змін до переліку посад державної служби,  
що прирівнюються до відповідних груп оплати праці 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 70, ст. 2119), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 грудня 2017 р. № 910

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

У графі «Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці»:
позицію «Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів» після слів «головні консультанти» доповнити словами «, 

головні судові розпорядники»;
позицію «Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів» після слів «старші консультанти» доповнити словами «, 

старші судові розпорядники»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДокумеНтИ


